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Fontos kérdések, közérthető válaszok
Szakhatósági válasz az oltással kapcsolatban felmerülő tíz leggyakoribb kérdésre
• A romániai oltási 
kampányt koordináló 
bizottság összegyűj-
tötte a vakcinákkal 
és az oltakozással 
kapcsolatosan felme-
rülő tíz leggyakoribb 
kérdést, és meg is 
válaszolta azokat. A 
szakemberek közle-
ményükben egyebek 
mellett hangsúlyoz-
zák, hogy a beol-
tottaknak is be kell 
tartaniuk az óvintéz-
kedéseket, az immun-
válasz pedig ideális 
esetben a második, 
vagyis az emlékezte-
tő oltás után 10–14 
nappal jelenik meg.

A tíz leggyakoribb kérdés és a 
szakhatósági válasz:

– Hogyan kell készülni az ol-
tásra?

– Amint megvan az oltakozás 
időpontja, győződjön meg arról, 
hogy betart minden útmutatást. 
Bizonyos dokumentumokat elő-
zetesen is ki lehet tölteni, ilyen a 
járvány ügyi szűrésről szóló kérdő-
ív. Ez elérhető az oltási platformon.

– Kell viselni a maszkot az ol-
tóközpontban?

– Igen. A szervezet immunoló-
giai védettsége nem azonnal ala-
kul ki. Az oltóközpontokban kérni 
fogják a maszk viselését és a többi 
óvintézkedés betartását. Kérjük, 
tartsa az 1,5–2 méteres távolságot.

– Fogok érezni valamit az első 
oltás beadása után?

– Magát a szúrást fogja érezni, 
mint bármilyen más injekciónál. 
Egy kis fájdalom is felléphet az ol-
tás helyén. Noha a legtöbb esetben 
nincsenek mellékhatások, egyes 
személyeknél az oltás helye fájhat, 
bepirosodhat, megduzzadhat. Más 
személyeknél felléphet fejfájás, láz, 
fáradtság, izomfájdalom. Kérjük, ne 
pánikoljon be, néhány órán belül 
vagy rövid idő alatt elmúlik. Az álta-
lános közérzet javítása érdekében be 
lehet venni egy közönséges lázcsil-
lapítót. Kérjük, tartsa a kapcsolatot 
háziorvosával, hogy megkaphasson 
minden szükséges információt. A 
már említett tüneteket mutató szemé-
lyek legnagyobb része dolgozhat.

– Normális a mellékhatás?
– Előfordulhatnak mellékhatá-

sok. Ezek megjelenése azt mutatja, 
hogy reagál a szervezet a vakcinára. 
Azt jelenti, hogy az oltás működik, 
stimulálja az immunrendszert an-
titestek termelésére, amelyek majd 
megvédik az új koronavírussal való 
megfertőződéstől. Az emberek külön-
féleképpen reagálnak az oltásokra. 
Van, akinek minimális a reakciója, 
másnak semmi, de ez nem jelenti azt, 
hogy valami nincs rendben. Az oltás 
működik, csak a test eltérően reagál.

– Gyakoribbak a mellékhatá-
sok a második, emlékeztető oltás 
után?

– Igen, előfordulhat, mivel az 
első oltás felkészíti az immunrend-

szert, a második után pedig már a 
szervezet kész felvenni a harcot a 
vírussal. Emlékezzen, a szervezet 
válasza jó dolog, és azt bizonyítja, 
hogy az oltás működik.

– Az oltakozás után miért kell 
várni 15 percet?

– A várakozásra azért van szük-
ség, hogy megfi gyelés alatt lehessen 
tartani a beoltott személy egészségi 
állapotát. Ez az ajánlás érvényes 
bármilyen oltásra, például az infl u-
enza elleni oltásra is. Az esetleges 
azonnali reakciókat kezelni tudja 
az oltóközpont egészségügyi sze-
mélyzete. A biztonság kedvéért 
azokat a személyeket, akiknek ko-
rábban voltak allergiás reakcióik, 
30 percig tartják megfi gyelés alatt.

– Kaphatnám csak az első ol-
tást?

– Nem, a Pfi zer, a Moderna és az 
AstraZeneca vakcinák esetében két 
oltásra van szükség. Az első adag 
biztosít egy bizonyos szintű védett-
séget, de a maximális jótékony ha-
tás a második oltás beadása után 
jelentkezik.

– A második oltást bármikor 
beadhatják?

– A második adagot az ajánlás 
szerint kell beadni, vagyis a Pfi zer 
esetében az első oltás után 21 nap-
pal, a Modernánál 28 nap után, az 
AstraZenecánál pedig nyolc héttel 
az első oltás után.

– A második oltás után meny-
nyi idővel jelenik meg az optimá-
lis válasz a szervezet részéről?

– Nagyjából 10–14 napra 
van szükség az immunrend-
szer optimális válaszára. 
De azért ez után az időszak 
után is elővigyázatosságra 
van szükség, és továbbra is be 
kell tartani az óvintézkedéseket.

– A második oltás beadása 
után lehet találkozni a családta-
gokkal, barátokkal?

– A második oltás azt jelenti, 
hogy az illető személy védettebb 
ezzel a vírussal szemben. Meg lehet 
látogatni a barátokat vagy a csalá-
dot, de ajánlott az óvintézkedések 
betartása mindaddig, ameddig a 
hatóságok fenntartják ezeket. Fon-
tos védelmet biztosítani mindazok-
nak, akik még nem kapták meg az 
oltást vagy valamely kockázati cso-
porthoz tartoznak.

 
Bálint Eszter

Sok a kérdés az oltáskampánnyal kapcsolatosan. 
Ezek közül válaszoltak meg néhányat
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A z Országos Statisztikai Inté-
zet (INS) által pénteken közölt 

adatok értelmében az elektromos 
energia ára 18,38 százalékkal nőtt 

januárban decemberhez ké-
pest, és 17,40 százalékkal 
kerül többe, mint tavaly 
januárban. Ugyanakkor 
az étolaj 2,66 százalékot 
drágult decemberhez és 

10,10 százalékot 2020 janu-
árjához képest – ismerteti az Ager-
pres hírügynökség. Az egyetlen ter-
mék, amely januárban olcsóbb lett 

az előző hónaphoz képest, a méz, 
igaz, mindössze 0,06 százalékkal, 
és tavaly januárhoz képest olcsóbb 
lett a krumpli is, 28,73 százalékkal. 
A nem élelmiszeripari termékek 
szegmensében januárban nincs 
csökkenés decemberhez képest. Az 
előző év azonos hónapjához képest 
januárban az üzemanyagok 2,98 
százalékkal, a gáz 2,18 százalékkal, 
a hőenergia pedig 0,2 százalékkal 
lett olcsóbb. A dohány és a cigaret-
ta ára 7,07 százalékkal emelkedett 
2021 januárjában az előző év azonos 

hónapjához képest. A légi szállítási 
szolgáltatások díja 6,47 százalékkal 
nőtt tavaly decemberhez képest, de 
minden más fuvarozási szolgáltatás 
is drágult az előző hónaphoz mérten.

Az Országos Statisztikai Intézet 
szerint a decemberi 2,1 százalék-
ról januárban 2,99 százalékra nőtt 
az éves infl ációs ráta Romániában. 
Az élelmiszerek 2,88 százalékkal 
drágultak, a nem élelmiszer jellegű 
iparcikkek ára 3,25 százalékkal 
nőtt, a szolgáltatások díja pedig 2,51 

százalékkal emelkedett. A Román 
Nemzeti Bank (BNR) ez év végére 2,5 

százalékos infl ációt valószínűsít leg-
utóbbi jelentésében.

Az elektromos energia drágult a legnagyobb mértékben 
• Az elektromos energia, a légi közlekedés és az étolaj 
drágult a legtöbbet januárban decemberhez képest, míg a 
méz az egyetlen termék, amelynek csökkent az ára.

Az elektromos energia ára 18,38 
százalékkal nőtt januárban 
decemberhez képest
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